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NÁVRH  UZNESENIA


Miestne zastupiteľstvo
u r č u j e

a)    4 volebné obvody
b)  25 poslancov
c)  počet poslancov vo volených obvodoch:
VO č. 1:	5 poslanci
VO č. 2: 	7 poslanci
VO č. 3: 	6 poslanci
VO č. 4: 	7 poslanci


v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018

- bez pripomienok

- s pripomienkami


































Dôvodová  správa

Materiál predkladáme tak, ako bol spracovaný pre volebné obdobie rokov 2010-2014 a je určený na diskusiu a pripomienky poslancov a poslaneckých klubov. 

	Odvolávajíc sa na §2 ods. (1), §5 ods. (1), §9, §16 ods. (9), §25 zákona č. 343/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  a § 16 ods. (2) písm. d) zákona 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, predkladáme návrh na:
	určenie volebných obvodov a

počtu poslancov volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018.

§ 25 – Vyhlásenie volieb (zákona č. 343/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí)
Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) sa konajú v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. Vyhlasuje ich predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže určiť, že sa voľby konajú v dvoch dňoch.
	Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánov samosprávy obcí a určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


	Pri tvorbe okrskov sme vychádzali z počtu voličov, ktorí boli zaevidovaní v zozname voličov pri voľbách do samosprávnych orgánov  vyšších územných celkov v roku 2013 a nie z počtu voličov zaevidovaných vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014, resp. voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014, nakoľko podľa 
§ 2  (zákona č. 343/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí)
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mesta Košice, trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku (volič).

pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky má právo voliť podľa 
§ 2 ods. (1) zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
	Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „právo voliť“) má  každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).



V predchádzajúcom volebnom období boli v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vytvorené 4 volebné obvody a 44 volebných okrskov v nasledovnom zložení :
 
volebný obvod č. 1:	okrsky č. : 1,2, 4-11      	   =  (10 volebných okrskov)	= 7 872 voličov
volebný obvod č. 2: 	okrsky č. : 12 - 23         	   =  (12 volebných okrskov)	= 9 427 voličov	
volebný obvod č. 3: 	okrsky č. : 24 - 33     	   =  (10 volebných okrskov)	= 8 689 voličov	
volebný obvod č. 4: 	okrsky č. :  3, 34 - 44	   =  (12 volebných okrskov)	= 9 312 voličov	
									               35 300 voličov	
SPOLU :    4 volebné obvody
                44 volebných okrskov


Vychádzajúc z posledného údaja o počte obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 15.04.2014(údaj z REGOB-u) 42 541 obyvateľov.

volebný obvod č. 1:	okrsky č. : 1,2, 4-11      	   =  (10 volebných okrskov)	=   9 481 obyvateľov
volebný obvod č. 2: 	okrsky č. : 12 - 23         	   =  (12 volebných okrskov)	= 11 105 obyvateľov 
volebný obvod č. 3: 	okrsky č. : 24 - 33     	   =  (10 volebných okrskov)	= 10 619 obyvateľov 
volebný obvod č. 4: 	okrsky č. :  3, 34 - 44	   =  (12 volebných okrskov)	= 11 336 obyvateľov   
   42 541 obyvateľov
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§ 5 (zákona č. 343/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí)
Zoznamy voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len „zoznam voličov“) vyhotovia obce, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice mestské časti (ďalej len „obec“) na základe stáleho zoznamu voličov. Do zoznamu voličov obec dopíše cudzincov, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v § 2 ods. 1 citovaného zákona.

§ 9 – Volebné obvody (zákona č. 343/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí)
Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacnásobné volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode.
V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.
Volebné obvody a počet poslancov v nich podľa ods. (1) alebo (2) určí obecné (mestské) zastupiteľstvo a zverejní ich najneskôr 65 dní pred dňom konania volieb.

§16 Kandidátske listiny (zákona č. 343/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí)
……. Počet obyvateľov obce zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní pre dňom konania volieb.


§ 16 zákona č.  377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej časti s počtom obyvateľov 
	menej ako 2 000 malo päť až sedem poslancov,
od 2 001 do 10 000 malo sedem až deväť poslancov
od 10 001 do 30 000 malo deväť až 15 poslancov
od 30 001 do 100 000 malo 15 až 25 poslancov a
nad 100 000 malo 25 až 35 poslancov.

V priloženej tabuľke je spravený aktuálny matematický prepočet voliča a obyvateľa na jedného poslanca. 

VO č. 1:	5 poslanci
VO č. 2: 	7 poslanci
VO č. 3: 	6 poslanci
VO č. 4: 	7 poslanci,
Celkom:           25 poslancov.
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